
AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI  

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE 

SEZONUL RECE 2021-2022 

 În perioada NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022, incepand cu data de 6 si pana la 

data de 20 a fiecarei luni, Primaria Comunei Sirna informează cetăţenii că pot 

depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru 

energie pentru sezonul rece 2021- 2022. 

PRIMA CONDITIE 

CE TREBUIE SA STITI INAINTE DE A SOLICITA AJUTORUL PENTRU INCALZIREA 

LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIEI 

Familiile si persoanele singure care detin in proprietate/folosinta cel putin unul din 

bunurile din lista de mai jos, nu pot beneficia de ajutor pentru incalzira locuintei si 

nici de suplimentul pentru energie. 

LISTA BUNURILOR 

ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si a 

suplimentului pentru energie 

 

Bunuriimobile 

1 
Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor 

gospodaresti 

2 
Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane 

care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala 

Bunuri mobile* 

1 

Autoturism/Autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechimemai mica 

de 10 ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate 

transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul 

persoanelor aflate in zone greu accesibile 

2 Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani 

3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, 

rulote, autobuze, microbuze 

4 
Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare 

pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii“ 

5 Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata 

6 Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale 

7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate 



hidraulic, mechanic sau electric 

*) Aflate in stare de functionare 

Depozite bancare 

1 Depozite bancare cuvaloare de peste 3.000 lei 

Terenuri/animale si/sau pasari 

1 

Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala 

depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respective suma de 

2.500 euro pentru familie 

  

 A DOUA CONDITIE 

 

Terenuri/animale si/sau pasari 

Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala 

depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro 

pentru familie 

 

Aceaste informatii se completeaza de solicitant la paginile 12-13 din formularul de 

cerere, suprafetele de teren se trec in hectare iar animalele si pasarile se trec in numar 

de bucati. 

Terenuri, animale s i păsări din gospodărie 

1 Grâu comun (ha)  

2 Grâu dur (ha)  

3 Secară (ha)  

4 Orz (ha)  

5 Orzoaică (ha)  

6 Ovăz (ha)  

7 Amestecuri de cereale de vară (ha)  

8 Porumb boabe (ha)  

9 Orez (ha)  

10 Alte cereale (ha)  

11 Mazăre, fasole de câmp și lupin dulce (ha)  

12 Linte, năut si mazariche (ha)  

13 Alte culturi proteice (ha)  

14 Cartofi (ha)  

15 Sfeclă de zahăr - fara seminceri (ha)  

16 Rapiță (ha)  

17 Floarea soarelui (ha)  

18 Soia (ha)  

19 In pentru ulei (ha)  

20 Altele (ricin, mac, muștar, s.a) (ha)  

21 Hamei (fara seminceri) (ha)  

22 Tutun (ha)  

23 Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha)  

24 In pentru fibra (ha)  

25 Cânepa (ha)  

26 Alte culturi industriale(inclusiv in,cânepa pt. fibră) (ha)  

27 Legume proaspete, pepeni, căpșuni în câmp (ha)  



28 Legume proaspete, pepeni,căpșuni în grădină (ha)  

29 Legume proaspete, pepeni,căpșuni în sistem protejat (ha)  

30 Ciuperci (100 m2 )  

31 Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha)  

32 Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat  

33 Semințe de iarbă (graminee și legumin.furaj) (ha)  

34 Alte semințe (pt hortic,cult arabile fără cereale,cartofi,oleaginoase) (ha)  

35 Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi furajeri) (ha)  

36 Porumb furajer pentru siloz (ha)  

37 Alte cereale pentru siloz (ha)  

38 Alte plante furajere (ha)  

39 Terenuri productive și necultivate (ha)  

40 Alte culturi arabile neincluse (ha)  

41 Pajiști și pășuni permanente (ha)  

42 Pășuni sărace, de obicei nefertilizate și necultivate (ha)  

43 Livezi de măr, păr (ha)  

44 Livezi de prun, piersic, cais, cireș (ha)  

45 Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha)  

46 Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha)  

47 Struguri pentru masă (ha)  

48 Struguri pentru vin de calitate (ha)  

49 Struguri pentru vin de masă (ha)  

50 Pepiniere fără silvicultură (ha)  

51 Alte culturi permanente(răchită, salcie) (ha)  

52 Cabaline (buc.)  

53 Vitei pt ingrasat  

54 Viței sub un an (buc.)  

55 Tăurași de la 1 la 2 ani (buc.)  

56 Vițele de la 1 la 2 ani (buc.)  

57 Tăurași de 2 ani și mai mult (buc.)  

58 Juninci de reproducție (buc.)  

59 Vițele pt îngrășat (buc.)  

60 Vaci de lapte (buc.)  

61 Vaci de lapte la reformă (buc.)  

62 Alte vaci (buc.)  

63 Stupi (buc.)  

64 Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.)  

65 Caprine, femele pt. prăsilă (buc.)  

66 Alte caprine (buc.)  

67 Oi mame (buc.)  

68 Alte ovine (buc.)  

69 Purcei (buc.)  

70 Scroafe pt reproducție (buc.)  

71 Porci pt îngrășat (buc.)  

72 Alte porcine (buc.)  

73 Pui de carne (buc.)  

74 Găini ouătoare (buc.)  

75 Alte păsări (buc.)  

 

 

 



Pentru determinarea sumelor mentionate, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Prahova, ne-a pus la 

dispozitie, programul de calcul al veniturilor pentru acordarea ajutorelor, care prin 

introducerea suprafetelor de teren, animale si pasari, genereaza automat valoarea 

acestora. Valoarea terenurilor, a animalelor si pasarilor este stabilita de catre A.P.I.A. 

Prahova, respectiv de fiecare agentie judeteana, in functie de zona geografica . 

In situatia in care familia/persoana singura nu detine bunuri din  LISTA 

BUNURILOR ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei 

si a suplimentului pentru energie si nu detine Suprafete de teren, animale si pasari a 

caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana 

singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie, i se poate stabili dreptul la 

ajutorul pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie. 

Dreptul se stabileste incepand cu luna depunerii cererii. 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2021- 

martie 2022 iar suplimentele pentru energie pentru perioada noiembrie 2021-

octombrie 2022.  

Dreptul se stabileste cu luna depunerii cererii, in situatia in care sunt indeplinite toate 

conditiile legale de acordare. 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei și suplimentele pentru energie se acordă pe bază 

de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile 

acesteia și sistemul de încălzire utilizat. 

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa 

familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute 

de toti membrii familiei. 

DE RETINUT: CE INSEAMNA FAMILIE SI PERSOANA SINGURA ? 

FAMILIE- sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista 

sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si 

gospodaresc impreuna ori, dupa caz, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in 

calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei; 

PERSOANA SINGURA - persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste 

singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta 

cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate 

de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare; 
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Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și 

suplimentul pentru energie este în cazul familiei 1386 lei/persoană, și de 2053 lei, în 

cazul persoanei singure. 

 Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și/sau a suplimentului pentru energie 

este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte 

condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate 

fi după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a 

înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere 

sau cu drept de habitație, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al 

acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau 

de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei 

singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani. 

1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 

Valoarea de referință (nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinței aferenta 

unei luni, stabilit în funcție de sistemul de încălzire utilizat) nu poate fi mai mică de: 

- 250 lei/lună, pentru gaze naturale,  

 -500 lei/lună pentru energie electrică,  

-320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.  

Ajutorul pentru încălzirea locuinței si suplimentul pentru energie se acordă în funcție 

de venitul mediu net pe membru de familie (1386 lei membru/familie) sau al 

persoanei singure (2053 lei). 

 

CARE SUNT SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND 
AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ? 

Venit mediu lunar 
pe membru de familie sau persoana singură 

Suma decontată de AJPIS 
furnizorului 
(% din valoarea prevăzută de lege, 
dar nu mai mult de valoarea totală a 
facturii) 

Mai mic de 200 lei 100% 

Intre 200,1 si 320 lei 90% 

Intre 320,1 si 440 lei 80% 

Intre 440,1 si 560 lei 70% 

Intre 560,1 si 680,1 lei 60% 

Intre 680,1 lei si 920 lei 50% 



Intre 920, 1 si 1040 lei 40 % 

Intre 1040,1 lei si 1160 lei 30% 

Intre 1160,1 si 1280 lei 20% 

Intre 1280,1 si 1386 lei –pe membru de familie 10% 

Intre 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura 10% 

 

 

  

Procent 
ajutor 

incalzire 
din 

valoarea 
de 

referinta 

Venituri nete 
lunare/ membru de familie 

Cuantum  
ajutor gaze 

lunar 
-lei- 

Cuantum  
ajutor lemne 

lunar 
-lei 

Cuantum  
ajutor energie 

electrica 
lunar 
-lei- 

100% <200 lei 250 320 500 

90% 200,1 lei - 320 lei 225 288 450 

80% 320,1 lei - 440 lei 200 256 400 

70% 440,1 lei – 560 lei 175 224 350 

60% 560,1 lei – 680 lei 150 192 300 

50% 680,1 lei – 920 lei 125 160 250 

40% 920,1 lei – 1040 lei 100 128 200 

30% 1040 lei -  1160 lei 75 96 150 

20% 1160,1 lei – 1280 lei 50 64 100 

10% 1280,1 lei – 1386 lei 25 32 50 

10% 1280,1 lei – 2050 lei 
-pentru persoana singura- 

25 32 50 

 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în 

care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat. 

 



 

 

1. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE 

Familiile și persoanele singure ale căror venituri nete medii lunare sunt de până la 

1386 lei/persoană în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure 

beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie 

în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate. 

 

CARE SUNT SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE ? 
 
 

Sursa de energie utilizată Suma fixa acordată 
 lunar (lei) 
 
 

Energie electrica 30 lei 

Gaze naturale 10 lei 

Energie termica 10 lei 

Combustibili solizi si/sau petrolieri 20 lei 

EXCEPȚIE 

Atunci când singura sursa de energie utilizată 
 este cea electrică 

70  lei (lunar) 

  

De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea 
hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va 
beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei. 
 
Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie 
utilizate. 

 Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului și poate fi solicitat 

împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat. Suplimentul pentru 

energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate. 

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul 

suplimentului este de 70 lei/lună. 

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile și persoanele singure depun 

o cerere și declarație pe propria răspundere privind, după caz, componența familiei și 

veniturile realizate de membrii acesteia. În situația în care se solicită la aceeasi data cu 



ajutorul pentru încălzire se va depune o singură cerere și declarație pe propria 

răspundere. 

 

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în 

considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară 

depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, 

asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent 

de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu 

excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului 

personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului 

nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat 

acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a 

burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 

1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se 

acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind 

exercitarea unoractivităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei: 

În cazul în care, după verificare cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum 

şi a documentelor prezentate se constată faptul că solicitantul nu îndeplineşte 

condiţiile legale de acordare, se redactează dispoziţia privind neacordarea 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei motivată privind respingerea cererii. 

Totodată, în situaţia în care familia sau persoana singură refuză să furnizeze 

informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul 

pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă. 

Obligaţia titularului ajutorului pentru încălzirea locuinţei: 

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia de a comunica în scris, 

Compartimentului Protecție Socială Consumatori Vulnerabili, în termen de 5 zile, 

orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia. 

 Modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței: 



Comunicarea modificării intervenite se va face prin depunerea unei noi cereri şi 

declaraţii pe propria răspundere, însoţită de documentele care atestă modificarea 

semnalată.  

După verificarea cererii şi a documentelor prezentate se emite o nouă dispoziție cu 

privire la modificarea ajutorului sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei, care va fi transmisă titularului în termen de 5 zile de la data 

emiterii. 

Modificarea sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se 

face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. 

In vederea stabilirii dreptului la ajutor pentru incalzire, primarii solicita acte 

doveditoare care atesta identitatea si veniturile realizate de membrii familiei. 

 

 In aplicarea prevederilor de mai sus, primarul stabileste dreptul la ajutor pentru 

incalzire, solicitand informatii altor institutii/autoritati sau, dupa caz, pe baza anchetei 

sociale efectuate de serviciul public de asistenta sociala. 

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor, la solicitarea agentiilor pentru plati si 

inspectie sociala, denumite in continuare agentii teritoriale, sau din oficiu, serviciul 

public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale pentru verificarea situatiilor 

semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda. 

In situatia in care familia sau persoana singura care beneficiaza de ajutor pentru 

incalzire ori supliment pentru energie refuza sa furnizeze informatiile si documentele 

necesare pentru intocmirea anchetei sociale, aceste masuri de sprijin nu se mai acorda. 

In cazul in care, in urma anchetelor sociale efectuate in conditiile legii, se constata ca 

la completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei 

si veniturile acesteia, familia sau persoana singura care beneficiaza de ajutor pentru 

incalzire sau supliment pentru energie nu a declarat corect numarul membrilor de 

familie, veniturile ori bunurile detinute, dreptul la ajutorul pentru incalzire si/sau la 

suplimentul pentru energie inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite 

necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii. 

Agentiile teritoriale pot efectua oricand verificari cu privire la conditiile care au stat la 

baza acordarii ajutorului pentru incalzire si/sau a suplimentului pentru energie, 

precum si a indeplinirii de catre titular a obligatiei de a comunica orice modificare, in 

scris primarului in termen de 5 zile de la data modifiicarii. 

Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzire sau de supliment pentru 

energie, platite din bugetul de stat, se recupereaza in conditiile Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea 

https://program-legislatie.ro/#/view/00441803.14-20161212-H1VGbB82cEf


debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 

din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzire, si de 

supliment pentru energie, se face prin decizie a directorului executiv al agentiei 

teritoriale. 

In situatia in care, cu prilejul verificarilor dispuse de primar sau efectuate de catre 

agentiile teritoriale, se constata ca cele declarate de solicitantul ajutorului pentru 

incalzire si/sau al suplimentului pentru energie nu corespund realitatii si se apreciaza 

ca sunt indicii cu privire la savarsirea unei infractiuni, organul constatator are 

obligatia sa sesizeze organele de urmarire penala. 

 In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutor pentru 

incalzire si la suplimentul pentru energie, primarii dispun efectuarea de anchete 

sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie.  

Primaria comunei Sirna pune la dispoziția solicitanților cererile/declaraţiile pe propria 

răspundere în vederea acordării ajutorului pentru încalzirea locuinţei și a stimulentului 

pentru energie pentru sezonul rece 2021-2022 după cum urmează: 

Pentru mai multe informații privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 

în perioada sezonului, puteţi contacta Compartimentul de asistenta sociala si 

autoritate tutelara din cadrul primariei Sirna, telefon: 0244/ 485 500, interior 19 . 

Cererile-declarație pe propria răspundere precum și alte documente aferente se depun 

la sediul primariei Sirna 

Impreuna cu cererea-declaratia pe prorpia raspundere va trebui sa prezentati si o 

factura de gaze si o factura de energie elctrica, care trebuie sa fie pe numele 

solicitantului, respectiv a persoanei care indeplineste conditiile de acordare. 
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